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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про сертифіковані програми Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету (далі – Положення) розроблено з урахуванням вимог 

чинних нормативних документів: Закону України «Про вищу освіту», «Положення 

про організацію освітнього процесу в ІДГУ», Стратегія розвитку Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (на 2021-2027 рр.), Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27. 08. 2010 

р. № 796 (зі змінами 2010-2015 рр.), Положення про індивідуальний навчальний 

план здобувача вищої освіти, Положення про електронний запис здобувачів вищої 

освіти на вивчення дисциплін вільного вибору в ІДГУ». 

1.2. Положення визначає види, форми, зміст, порядок, тривалість, 

періодичність та результати проходження сертифікованих програм (далі - СП) 

слухачами (здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками, 

стейкхолдерами та іншими зацікавленими сторонами), використання їх результатів в 

освітньому процесі, науковій, організаційній, методичній та іншій роботі, а також 

обов’язки слухачів, викладачів, керівних осіб та структурних підрозділів за цим 

напрямом освітньої діяльності. 

1.3. Головною метою реалізації сертифікованих програм є отримання 

слухачами СП додаткових фахових компетентностей, актуальних теоретичних знань 

та практичних умінь і навичок, оволодіння сучасними методами розв’язання 

професійних завдань. 

1.4. Основними завданнями впровадження СП є: 

- отримання, оновлення та розширення знань і формуванняи 

конкурентоспроможних професійних компетентностей у визначеній галузі знань; 

- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів роботи в межах 

програми; 

- ознайомлення з новітніми досягненнями освіти і науки та перспектив їх 

розвитку; 

- набуття досвіду виконання практичної роботи та професійної діяльності на 

основі отриманих знань з урахуванням інтересів і потреб стейкхолдерів; 

1.5. Опанування СП дозволяє здобувачам вищої освіти отримати 

відповідний сертифікат установленого зразка.  

1.6. Проведення сертифікованих програм відбувається при кафедрі, а також 

в інших освітніх установах – партнерах кафедри (за потреби). 

1.7. Цим Положенням повинні керуватись у своїй роботі всі суб’єкти, 

причетні до реалізації програм. 

1.8. Сертифіковані програми орієнтовані на постійне підвищення слухачами 

професійного рівня, наукової кваліфікації, впровадження результатів у професійній і 

науковій діяльності, а також залучення усіх зацікавлених сторін до співпраці з 

університетом та профільними кафедрами. 

1.9. Вивчення дисциплін СП здобувачів вищої освіти розпочинається для 

освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр» та ОС «бакалавр» – з третього 

навчального семестру, ОС «бакалавр» (за скороченим строком навчання) та ОС 

«магістр» – з першого навчального семестру. 

1.10. Завідувачі кафедр: 



– призначають керівника та осіб, відповідальних за безпосередню підготовку, 

організацію і проведення СП та пошук кваліфікованих фахівців, передових 

профільних установ та організацій, укладання з ними договорів про участь у 

проведенні сертифікованих програм (за потреби); 

– затверджують на засіданнях кафедр сертифіковані програми з здобувачів 

вищої освіти за певним рівнем; 

– забезпечують підготовку викладачами кафедр робочих програм (силабусів) з 

усіх дисциплін СП, які пропонуються вперше, та подають до навчально-

методичного відділу з метою розміщення на сайті Університету; 

– забезпечують можливість проведення викладачами кафедр презентацій СП 

для здобувачів вищої освіти за певним рівнем. 

1.11. Декани факультетів: 

– подає на затвердження Ради з якості вищої освіти план підготовки, 

організації і виконання сертифікатних програм, інформує Вчену раду про стан його 

виконання; 

– здійснюють контроль за організацією системи електронного запису 

здобувачів вищої освіти на вивчення дисциплін вільного вибору та СП; 

– складають графіки проведення презентацій СП викладачами Університету; 

– затверджують переліки вибіркових дисциплін робочих навчальних планів 

відповідно до результатів електронного запису; 

– формують групи для вивчення дисциплін вільного вибору та перспективних 

СП відповідно до результатів електронного запису та подають списки груп до 

навчального відділу; 

– створюють умови для проведення занять за СП, координують виконання 

сертифікованих програм; 

– сприяють кафедрам факультетів впровадженню СП. 

1.12. Навчально-методичний відділ університету: 

– приймає та аналізує пакети методичних матеріалів, розроблених 

кафедрою, для впровадження СП; 

– формує загальні переліки дисциплін вільного вибору та сертифікованих 

програм для здобувачів вищої освіти певного ступеня, які затверджуються вченою 

радою Університету як додатки до навчальних планів на основі поданих пропозицій 

від кафедр і розміщених на веб-сайті Університету робочих програм навчальних 

дисциплін (силабусів) та сертифікованих програм; 

– готує проєкти наказів про затвердження переліків вибіркових дисциплін 

робочих навчальних планів та списків груп для вивчення дисциплін вільного 

вибору;  

– вносить результати електронного запису здобувачів вищої освіти на 

вивчення дисциплін вільного вибору та СП у відповідний розділ АСУ «ВНЗ». 

– складає розклад занять відповідно до плану виконання СП; 

– готує необхідні матеріали для розгляду питання про стан та заходи щодо 

підвищення рівня підготовки, організації і проведення СП на засіданнях Вченої ради 

університету. 

2. Основні терміни та їх визначення 

2.1. Сертифікована програма (СП) – це блок навчальних дисциплін, який 

передбачає цільову підготовку групи суб’єктів (слухачів), відповідно до визначеного 

даного Положення. 

2.2. Слухач – особа, яка проходить підготовку за сертифікованою програмою 



(здобувачі вищої освіти ІДГУ та зовнішні слухачі). 

2.3. Об’єкт навчання – проблемно-цільова галузь знань, яка закладається в 

основу сертифікованої програми та відповідає профілю діяльності Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. 

2.4. Суб’єкт навчання – особа, яка проходить підготовку за сертифікатною 

програмою (здобувач вищої освіти). 

2.5. Керівник СП – науково-педагогічний працівник ІДГУ, який здійснює 

підготовку суб’єктів навчання за сертифікованою програмою. 

 

3. Вимоги до сертифікованих програм  

3.1.  Запровадження СП передбачає наявність опису СП та силабусів до кожної 

складової програми. 

3.2.  Опис СП – документ, в якому вказується, для якого освітнього рівня 

створена сертифікована програма, які компетентності будуть сформовані у слухача 

програми, результати навчання, а також основні форми опанування програми. Опис 

СП складається з таких структурних елементів: 

− загальна інформація (титул програми); 

− мета СП; 

− керівник програми 

− особливості участі слухачів в СП (включно з термінами запису на програму); 

− перелік освітніх компонентів з обсягом у кредитах ЄКТС; 

− компетентності та очікувані результати навчання; 

− особливості оцінювання результатів навчання. 

3.3. До переліку освітніх компонент СП можуть входити як дисципліни з 

нормативної складової освітньої програми, так і дисципліни з вибіркової складової 

освітньої програми. 

3.4. Освітні компоненти СП для здобувачів Університету можуть бути 

опановані в межах ОП, за якою він навчається шляхом формування індивідуальної 

освітньої траєкторії. Обрання певної сертифікованої програми відбувається 

відповідно до затвердженого положення про систему електронного запису 

здобувачів вищої освіти на вивчення дисциплін вільного вибору (зі змінами). 

3.5. Об’єкти та суб’єкти сертифікатних програм. 

Суб’єктами сертифікатних програм можуть виступати: 

– здобувачі вищої освіти ІДГУ; 

– інші особи у рамках інтеграції з іншими закладами освіти, установами й 

організаціями. Об’єктами сертифікатних програм можуть виступати: 

– розв’язання актуальних проблем у відповідній сфері діяльності; 

– огляд сучасних тенденцій розвитку вітчизняних та зарубіжних галузей; 

– інструменти і засоби оптимізації роботи у визначеній сфері діяльності; 

– інші проблемно-цільові питання розвитку визначеної галузі. 

3.6.  Напрями та форми 

3.6.1. Навчання за сертифікованими програмами може здійснюватися: 

– в університеті (на факультеті); 

– в окремих підрозділах університету (у разі навчальної потреби у 

спеціалізованих приміщеннях); 

– в установах партнерів кафедри. 

3.6.2.  Навчання проводиться за затвердженою програмою СП, розробленою 

керівником (-ами) СП з урахуванням побажань суб’єктів навчання. 



3.6.3. Форми проведення занять, порядок підготовки суб’єктів навчання, а 

також процедура їх підсумкового контролю регламентується даним Положенням 

СП. 

3.6.4. Слухачам СП у разі успішного завершення навчання (прослухано увесь 

блок дисциплін СП) та проходження підсумкового контролю видається сертифікат 

установленого зразка. 

3.6.5. У разі, якщо здобувач вищої освіти прослухав окремі дисципліни з 

блоку дисциплін сертифікованої програми, здобувач не отримує сертифікат СП. 

3.7.  Обсяги, тривалість і періодичність СП. 

3.7.1.  Вивчення СП здобувачами вищої освіти розпочинається для освітньо-

професійного ступеня «молодший бакалавр» та ОС «бакалавр» – з третього 

навчального семестру, ОС «бакалавр» (за скороченим строком навчання) та ОС 

«магістр» – з першого навчального семестру. 

3.7.2.  Тривалість навчання за СП визначається програмами і виражається в 

академічних годинах. 

3.7.3.  Загальний обсяг сертифікованої програми для ОС «бакалавр» – 24 

кредити ЄКТС, ОС «бакалавр» (зі скороченим терміном навчання) – 32 кредити 

ЄКТС, для ОС «магістр» –  20 кредитів ЄКТС; 

3.7.4. Тривалість СП визначається з урахуванням обсягу годин СП. Тривалість 

однієї навчальної дисципліни за СП становить: 32…48 годин аудиторних і 7 2 …88 

годин самостійної навчальної роботи або в іншому співвідношенні в межах від 

однієї третини до двох третин загального обсягу академічних годин.  

3.7.5. Навчання за СП може проводитись у формах лекцій, семінарів, 

тренінгів, вебінарів, круглих столів тощо, передбачає комплексне вивчення 

сучасних та актуальних проблем обраної галузі, поглиблення суб’єктами навчання 

спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, психологічних, 

управлінських та інших компетентностей, а також вивчення кращого вітчизняного 

та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх безпосередніх 

обов’язків, розширенню сфери їх компетенції тощо. 

3.7.6. Періодичність СП встановлюється у кожному конкретному випадку 

залежно від потреби. 

3.8.  Вимоги до отримання сертифікату: 

3.8.1.  Навчання за СП завершується складанням заліку, тестів чи творчої 

роботи з виявлення суб’єктами навчання рівня засвоєння програми. 

3.8.2.  Успішне складання заліків з усіх дисциплін СП дає право отримання 

сертифікату. 

4. Підготовка, організація й проведення сертифікованих програм. 
4.1.  Планування 

Під час складання планів навчання за СП, визначення її форм та тривалості 

необхідно враховувати актуальність підготовки фахівців визначеної галузі; вимоги 

щодо рівня умінь та навичок, які необхідно надати слухачам СП; вимогу якісної 

підготовки слухачів СП. 

4.2.  Організація 

4.2.1. Організація та підготовка щодо впровадження сертифікованої програми 

обговорюється на відповідній кафедрі та відображається у протоколі засідання 

кафедри. 

4.2.2. Керівником сертифікатної програми може бути науково-педагогічний 

працівник ІДГУ, який затверджується наказом ректора за поданням кафедри. 



4.2.3. Керівник сертифікатної програми визначає умови її впровадження в 

освітній процес університету, що відображає у робочій програмі СП, зокрема таких 

структурних складниках: мета програми, програмні компетентності, програмні 

результати навчання, сфери працевлаштування, характеристика програми (обсяг, 

план навчального процесу), форма і завдання підсумкового контролю. 

4.2.4. Робоча програма / силабус СП погоджується завідувачем кафедри, 

гарантом ОП, затверджується радою з якості вищої освіти університету. 

4.2.5. Виконання умов сертифікованої програми засвідчується сертифікатом, 

що надає  право здійснювати певний вид діяльності. 

4.2.6. Слухачами сертифікованої програми можуть бути здобувачі вищої 

освіти та фізичні особи, які виявили бажання отримати базові та додаткові знання і 

професійні компетентності у визначеній галузі знання. 

4.2.7. Запис здобувачів вищої освіти І Д Г У  на сертифіковані програми 

здійснюється на основі електронного запису у встановлені терміни запису на 

вибіркові дисципліни, інших слухачів – на основі поданої заяви у  встановлені 

кафедрою терміни. 

4.2.8. Здобувач вищої освіти або інша зацікавлена сторона прикріплюється 

до групи з проходження СП на підставі заяви. 

4.2.9. Зарахування слухачів на сертифіковані програми здійснюється наказом 

ректора про затвердження складу групи слухачів сертифікованої програми. 

4.3.  Проведення  

Процедура проведення сертифікованих програм регламентується даним 

Положенням, чинними нормативно-правовими актами України, іншими 

Положеннями ІДГУ. 

 

5. Забезпечення сертифікатних програм 

5.1.  Забезпечення цільової аудиторії  

Забезпечення цільової аудиторії передбачає формування цільової групи (груп) 

з числа здобувачів вищої освіти ІДГУ, а також інших осіб відповідно до п. 2.2 цього 

Положення та поданих заяв. Мінімальною кількістю слухачів у групі є п’ять осіб. 

5.2.  Територіальне забезпечення 

Місце проведення сертифікованих програм, а також місце проведення 

процедури сертифікації визначається та забезпечується деканатом факультету. СП 

або окремі ії освітні компоненти можуть здійснюватися в формі дистанційного 

навчання. 

5.3.  Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення 

сертифікованих програм здійснюється кафедрами, що забезпечують викладання 

дисциплін та деканатом  факультету. 

5.4.  Фінансове забезпечення 

5.4.1. Навчання за сертифікованими програмами для здобувачів вищої 

освіти ІДГУ здійснюється на засадах самоокупності за  тарифами, затвердженими 

наказом ректора. Сертифіковані програми надаються на платній основі для 

зовнішніх слухачів. 

5.4.2. Вартість сертифікованої програми для зовнішніх слухачів 

встановлюється на підставі розрахунків, які здійснює планово-фінансовий відділ.  

5.5.  Правове забезпечення 

Здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 

нормативних документів ІДГУ. 



5.6.  Кадрове забезпечення 

Надання освітніх послуг у межах сертифікатних програм кафедри 

здійснюється провідними науково-педагогічними працівниками, визнаними 

фахівцями галузі, представниками установ-партнерів у межах чинних договорів про 

співпрацю. 

6. Звітність 

6.1. Слухачам сертифікованих програм у разі успішного завершення навчання 

та проходження підсумкового контролю видається сертифікат ІДГУ встановленого 

зразка за підписом ректора. 

6.2. У разі залучення до проведення сертифікованої програми установ- 

партнерів Університету за договорами про співпрацю слухачам видається 

сертифікат з підписами керівників та печатками Університету та установи-партнера 

(за наявності). 
 

 

  



Додаток А до Положення  

Декану факультету  

__________________________________ 
(назва структурного підрозділу) 

__________________________________ 
(повне ім’я, ПРІЗВИЩЕ керівника) 

__________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

__________________________________ 
(курс та група (для здобувачів)) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу прикріпити мене до сертифікованої програми 

________________________________ на термін ________ Оплату гарантую
1
.  

(назва сертифікатної програми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата          Підпис 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Завідувач кафедри _________ ________________  
                                                                     (підпис)                   (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 у випадках, встановлених в п. 4.2.9. Положення 

 

  



Додаток Б до Положення  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

 

________________________________________________ 
(назва сертифікованої програми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл - 2022 

  



1. Характеристика сертифікованої програми 

________________________________________________ 
(назва сертифікованої програми) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

Освітній ступінь: 

 

Галузь знань: 

Спеціальність:  

 

 

Мета сертифікованої програми:  

 

Програмні компетентності та результати навчання: 

 

Термін вивчення сертифікованої програми: 

 

Загальний обсяг сертифікованої програми: 

 

 

Вимоги до отримання сертифікату: 

 

Назва кваліфікації:  

 

Кафедра (и), що забезпечує викладання дисциплін:  

 

Керівник програми :  

 

 

2. Перелік дисциплін сертифікованої програми 

 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Семестр, в 

яких 

планується 

вивчення 

СП 1     

СП 2     

…     

     

     

     

 

  



3. Анотації дисциплін сертифікованої програми _____________________________ 
                                                                                                                            (назва сертифікованої програми) 

 

 

 

Шифр Назва 

дисципліни 

(курсу) 

Загальн

ий обсяг 

Кількість годин 

відведених на 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

ПІБ розробника 

курсу, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 
го

д
и

н
 

к
р
ед

и
ті

в
 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

сь
к
і 

п
р
ак

ти
ч
н

і 

м
о
д

у
л
ь
н

и
й

 

к
о
н

тр
р

о
л
ь 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

           

 

 

Завдання курсу: 

 

Результати навчання: 

 

Анотація дисципліни (тематика занять): 

 

Пререквізит: 

 

Кореквізит: 

 

 

 

 

 


